
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Scalepoint søger en fuldtids Junior Data Manager til 
at deltage i kvalitetssikringen af vores data  
 

Mod nye højder 

I Scalepoint stiler vi mod stjernerne. Vi er ikke bange for at sige højt, at vi vil erobre verden. Vi hjælper vores kunder – 26 

forsikringsselskaber i fem europæiske lande – med at hjælpe deres kunder. Og vi gør det godt. 

Lige nu er vi på udkig efter en nysgerrig og data-passioneret Junior Data Manager. Som Junior Data Manager skal du as-

sistere i vedligeholdelsen og kvalitetssikringen af vores produktdatabase, som vi stiller til rådighed for forsikringsbran-

chen. Databasen anvendes til at hjælpe vores kunder (forsikringsselskaber) med at værdiansætte genstande i forbindelse 

med løsøreskader, og omfatter i dag 4 landekataloger og mere end 1 million produkter. 

 

Hvilken nørd er du? 

Hos Scalepoint møder du en flok dedikerede nørder, der – ligesom dig – elsker at gå på arbejde. Og vi glæder os til at ar-

bejde sammen med dig, hvis du kan nikke genkendende til følgende kompetencer: 

Logisk og nysgerrig tilgang til data  

Du føler dig hjemme i data, og du har en logisk forståelse for hvordan data opfører sig efter justeringer i dataprocesserne. 

Det ligger dig naturligt at sparre og søge smartere løsninger på problematikker du møder, og generelt drives du af en nys-

gerrighed til data og dataindustrien. 

Kommunikativ teamplayer 

Vores database kræver daglig vedligeholdelse, og du skal være indstillet på rutineprægede drifts-opgaver. Vi løfter i flok i 

Data Management teamet, og har derfor daglig sparring og åben kommunikation, hvor vi alligner prioriteterne løbende 

og støtter hinanden i opgaverne. 

Kendskab til data værktøjer (Alteryx, Excel m.m.) 

Det vil være en stor fordel, hvis du allerede har stiftet bekendskab med værktøjer som Alteryx, GitHub, Microsoft SQL 

Server Management Studio, samt har et kendskab til f.eks. RegEX og/eller SQL i forvejen.  

Excel kompetencer (specielt formler, filtre, sortering m.m.) er et must. 

 

Opgaver, du skal fordybe dig i  

Vores virksomhed eksisterer kun i kraft af vores kunder, og at sikre en gnidningsfri hverdag for disse er blandt vores vig-

tigste opgaver. Bliver du en del af holdet, skal du især fordybe dig i: 

Indtastning af data i udvalgte kategorier  

Kernen af dine arbejdsopgaver ligger i selve driften af vores data katalog. Vi indlæser nye produkter i kataloget hver dag, 

og disse skal udfyldes med specifikationsdata, standardiseres og generelt kvalitetstjekkes. Vi anvender Alteryx til at 

klare en stadig voksene del af vores arbejde på en automatiseret måde, men der skal altså påregnes en del dagligt manu-

elt tastearbejde. Tastearbejdet foregår i Excel. 

Vil du med på rejsen? 

Så send din ansøgning og dit 

CV på job@scalepoint.com  

Har du spørgsmål til stillingen, 

kan du kontakte Head of Data 

Management,  

Ditte Borum Lindebjerg, på  

dbo@scalepoint.com 



   

Dokumentation  

Vi har en stor bredde af kategorier, forskellige standardiseringer, samt lande- og sprogspecfikke krav til vores data. Ved 

at anvende og opdatere vores dokumentation, hjælper vi hinanden i teamet med at sikre kvaliteten på tværs, og vi kan let 

overtage opgaver ved behov. Vi anvender Confluence til dokumentation. 

Opsætning af nye automations  

Med Alteryx som dit primære værktøj, vil du kunne bidrage til vores vision om at automatisere så meget af tastearbejdet 

og vores processer som muligt. Jo mere vi kan automatisere, des mere tid kan vi bruge på at arbejde med generel kvali-

tetssikring, implementering af nye leverandører, data m.m. Du vil blive oplært i Alteryx, hvis du ikke kender det i forve-

jen, så stillingen er en god anledning til at lære at mestre et super fedt og nørdet data-værktøj. 

 

Scalepoint Spirit i hverdagen 

I Scalepoint er der plads til at være den, du er. Dresscode og arbejdsformelle facader hører andre planeter til, og det 
samme gør faste konstellationer ved frokostbordet. Til gengæld er her masser af kram og high fives (som for tiden er til-
sidesat til fordel for ansvarlig afstand og afspritning) – og tillid til, at alle gør deres bedste. 

Vi er resultatorienterede - hos os gør både enkeltpersoner og teamet sammen en forskel. Ud over ansvarlighed værdsæt-
ter vi ambitioner, engagement, nysgerrighed, drive og ydmyghed. 

På vores kontor i København og vores satellitter i Polen og Schweiz arbejder mennesker med 11 nationaliteter. 63 pct. af 
os cykler på arbejde, 42 pct. spiser vegetarisk til frokost, 38 pct. er forældre, og 52 pct. dyrker ikke sport regelmæssigt. 
Det sidste prøver vores selverklærede sportsminister at ændre på med badminton- og løbeklub. Men det kan være lidt 
tungt at lette, fordi vi altid finder på en anledning til at stille en slikskål eller kage på bordet.  

 

Vil du med på rejsen? 

Du er flydende på dansk og engelsk, i skrift samt tale. Det er en fordel med erfaring eller uddannelse indenfor data, gerne 

med lidt viden om f.eks. SQL, dataprocesser, automatisering og datafeeds, men det er ikke et krav. Det vigtigste er, at du 

er klar til at engagere dig i Scalepoint.  

Er du klar til at rejse ud i verden med os? Så send din ansøgning og dit CV til job@scalepoint.com. Vi læser ansøgninger og 
afholder interviews løbende, og afslutter processen så snart vi har fundet det rette match. 

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte Head of Data Management, Ditte Borum Lindebjerg, på  
dbo@scalepoint.com.

 


